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 مةمقّد

نحو التسلح، انقسم املجتمع ه االنتفاضة ، ومع توج  2011في مارس/آذار اندلعت الثورة السورية 

الدولي بين داعم لألسد ومعارض له، فكانت الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي وتركيا أبرز املنادين 

، كانت األطراف 2015روسيا والصين وإيران أبرز املؤيدين لبقائه. وحتى سنة  تبرحيل األسد، وكان

واملواد اللوجستية واألموال، ولم يكن أحد منها قد  الدولية تؤيد حلفاءها باملواقف السياسية الدولية

كوباني شمال شرق سوريا كان  ىط ميدانيا في الحرب. إال أن اقتراب تنظيم الدولة من السيطرة علتور  

 
 
، حيث قامت الواليات املتحدة بتوفير (2015يناير/ كانون الثاني ) لدخول األمريكي املباشرل ذريعة

نهم بعد ذلك من ة،االنفصالي الكردية لجوي للميليشياتالغطاء ا
 
على محافظة  السيطرة مما مك

وأجزاء من ريف حلب الشمالي. بينما كان تحرير  ريف الحسكة وريف دير الزور الشماليالرقة و 

ن أيضا الذي أم  ( 2015)سبتمبر/أيلول محافظة إدلب سببا في التدخل الروس ي واإليراني املباشر 

 لقوات األسد.  ومدفعية وميليشيات رديفة تغطية جوية

في هذا املشهد الدولي املعقد، كانت تركيا في موقف ال تحسد عليه، حيث حصل عدوها األول 

)امليليشيات الكردية االنفصالية( على تحالف مع أكبر قوة دولية على وجه األرض، بينما حصل األسد 

ة العظمى الثانية. في السياق اآلخر، وجدت قبل القو  دعم مباشر وميداني من العدو الثاني لها على 

 مطلعروسيا وإيران مقاومة شديدة في الشمال السوري، حيث فشلت حملة االجتياح التي انطلقت 

، وأرادت السيطرة على ريف حلب الجنوبي وريف حماة الجنوبي وريف الالذقية الشرقي، 2016سنة 

ل اشتعال كل الجبهات في البالد السورية بشكل متزامن. وهنا ة في ظلم تحقق أهدافها املرجو  غير أنها 

التي -مع الرؤية الروسية اإليرانية  -التي أرادت وقف املشروع االنفصالي الكردي-التقت الرؤية التركية 

ي في مشروع مفاوضات  -أرادت إخماد الجبهات الثورية لتستفرد بها واحدة تلو األخرى  سياسية، ُسم 

 . "ستانا"أبعد ذلك بمسار 

انعقدت  أي بعد شهر واحد من سيطرة االحتالل على مدينة حلب االستراتيجية، ،2017يناير  23في 

النظام السوري وعدد من قادة  لسالم بين ممثليامحادثات ا" أولى أستان "في العاصمة الكازاخستانية

 ب/أغسطسآفي ثالثة عشر بلغت محطتها ال ة. ثمبرعاية روسية وتركي املعارضة السورية فصائل

2019.  

 ستانا؟ وما الذي حققه كل طرف من هذه املفاوضات؟مسار أ بسوريا خالل الذي حل  فما 

 

 تنويه: كل اإلحصاءات اإلنسانية التي تم ذكرها في البحث مصدرها: "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان".

http://sn4hr.org/arabic/# 
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 20161و 2013خالل سعيها للسيطرة على حلب بين خريطة عمليات ميليشيات األسد 

                                                            
يناير  1، بما في ذلك صالح الدين وأجزاء من الحمدانية. وفي 2012دخل الثوار األحياء الشرقية لحلب منذ أغسطس  1

سيطروا أيضا على حي الشيخ نجار، كما قاموا بمحاصرة سجن حلب املركزي.  2013سيطروا على املسجد األموي. وخالل 

ريق أثريا خناصر بالسفيرة ومعامل الدفاع والراموسة، وفك استطاعت قوات األسد إعادة وصل ط 2013ولكن في أكتوبر 

تمكنت امليليشيات من السيطرة على تل حاصل وتل عرن  2013الحصار عن مطار كويرس. وبعد شهر واحد في نوفمبر 

و توسعت ميليشيات األسد نح 2014بالقرب من مطار حلب الدولي. ثم في الشهر األول من سنة  80والسيطرة على اللواء 

على قرية الشيخ نجار. ومن الشيخ نجار استطاع األسد أن يجتاح البريدج ويسيطر  2014الشيخ زيات، لتسيطر في فبراير 
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 .2017يناير/كانون الثاني  23 :(1)أستانا 

قدت الجولة األولى من مفاوضات أستانا، بعد اتفاق وقف إطالق النار عقب خروج املعارضة عُ 

مع سيطرة القوات التركية  وتزامنا ، (2016ديسمبر  22) السورية املسلحة من أحياء حلب الشرقية

  مدينة الباب وأجزاء واسعة من ريف حلب الشمالي. الثوار وفصائل

 
 2خريطة عملية "درع الفرات"

                                                            

، وليسطر بعدها على حالن في شهر ماي، ويفك الحصار عن السجن املركزي. وبعدها بشهر واحد 2014عليها في أبريل 

 . 2014الصناعية في يونيو  أكملت امليليشيات السيطرة على مدينة الشيخ نجار

بعد دخول القوات الروسية انطلق االحتالل بحملة كبيرة في ريف حلب الجنوبي، فاستطاع السيطرة على  2015في أكتوبر 

استطاع وصل حلب بنبل والزهراء املحاصرتين  2016الوضيحي والحاضر وصوال إلى تلة العيس االستراتيجية، ثم في يناير 

سيطر األسد على املالح، وقطع الطريق األخير  2016ريف حلب الشمالي، وفي الشهر السادس من سنة  ومحاصرة الثوار في

للثوار نحو حلب )طريق الكاستيلو(، وبعد عمليات اجتياح واسعة على الثوار املحاصرين في حلب تمكنت عصابة األسد 

بقين داخل حلب على الهجرة القسرية نحو ، وأجبرت السكان املت2016من السيطرة على حلب بشكل كامل في ديسمبر 

 إدلب.

، تزامنا مع عمليات حصار اجتياح حلب املدينة التي 2016عملية درع الفرات ضد تنظيم الدولة في أغسطس انطلقت  2

كانت تقوم بها ميليشيات األسد. تمكنت فصائل الثوار وقوات الجيش التركي البرية والجوية من السيطرة على جرابلس في 

سبتمبر السيطرة على أخترين وتطويق تنظيم الدولة في دابق  16أغسطس وطرد تنظيم الدولة منها، واستطاعت في  24

وصوران. وفي نفس الشهر تمكنت من السيطرة على جميع املناطق املحاذية للحدود بين جرابلس ومارع. وخالل أربعة أشهر 

د سيطرتها على قباسين ومن الغرب بعد سيطرتها على غوز، تقريبا كانت هذه القوات قد حاصرت الباب من الشرق بع

. وتزامنا مع هذه العملية كانت ميليشيات األسد تتقدم شرقا في ريف حلب الشمالي والشرقي، 2017لتدخلها أخيرا في مارس 

نت أيضا ، ثم على الخفسة في مارس. كما كا2017فاستطاعت السيطرة على رسم الحرمل وتادف ورسم العلم في فبراير 
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حل استبعاد الالتأكيد على الحل السياس ي في سوريا، و مفاوضات الجولة األولى:  أهم ما جاء في

على محاربة تنظيم  " تصر  في مفاوضات أستانا "الوفود املشاركة النهائي أن البيان ذكركما  عسكري،ال

مجموعات  بقية عن الجماعات اإلرهابية تسعى إلى فصلسابقا(، و النصرة )جبهة الدولة اإلسالمية و 

إطالق فرض هدنة في سوريا )وقف لى ع يةيراناإل و ة تركيالو  ةروسيال طرافاتفقت األ املعارضة. كما 

وقف األسد على  تحيث تعهدت موسكو بإجبار ميلشيا يذها،نفية ملراقبة تإنشاء آلية ثالثو  (النار

 األعمال القتالية.

لم تتوقف،  ومحاوالت االستيالء على مناطق املعارضةية الهجوم األسد عمليات الجدير بالذكر أن

مقاتال  1200نحو  تم تهجير ،املستعرة يوما من املعارك 38بعد ى بريف دمشق، فخاصة في وادي بردو 

قلوا بصحبة املعارضة  من
ُ
إدلب شمالي محافظة إلى قصرا عائالتهم، بينهم سبعون جريحا، حيث ن

  .بأيام قليلة بعد سريان هدنة أستانا، أي 2017كانون الثاني /نهاية ينايرسوريا 

 

 3خريطة حملة قوات األسد على وادي بردى

                                                            

ثم توسعت غربها وشمالها وجنوبها  2016ميليشيات "قسد" تتقدم غربا من ريف الرقة، فسيطرت على منبج في سبتمبر 

 .2017عدة كيلومترات. وكما تقدمت شرقا من عفرين لتسيطر على حربل والشعلة في فبراير 

إلى قرية هريرة  قوات األسد، تقدمت 2016ي يوليو فو. 2012السوريون على قرية سوق وادي بردى في فبراير  ثواراستولى ال 3

قرية بسيمة  يناير شنت امليليشيات هجوما على 6 فيتمكنت من السيطرة عليها. ثم أغسطس،  3في وادي بردى. وبحلول 

من  األسد تمكنت ميلشياتيناير،  8بحلول . و القريةوتالل مطلة على ، واستولوا على عدة مواقع ثوارسيطر عليها اليالتي 

وبعد يناير، استولت على بسيمة،  13في و السيطرة على التالل الشمالية الغربية من دير مقرن، وأهمها تل ضهر املسابي.

تقدمت القوات بقيادة حزب هللا في ضواحي عين الفيجة، واستولت على  يناير 15في  عين الخضراء. يوم واحد استولت على 
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جبل األكراد ) دلبإملناطق املعارضة في ريف حماه وأرياف  القصف الروس ي واألسدياستمرار هذا مع 

السابع من شباط  ص، فقد بدأت مليشيات األسد فيحي الوعر املحاصر في حمأما في (. وجسر الشغور 

 سوريا وفي جنوب .ما اضطر معظم األهالي اللتزام املالجئ طيلة تلك الفترة بتصعيد القصف، 2017

إلى هجوم مدعوم بالطيران الروس ي  خروقاتال تحولتطالق النار لوقف إمع دخول الشهر الثاني 

 وقصف مدافع الفيل على أحياء درعا البلد.

 .2017فبراير/شباط  15 :(2أستانا ) 

تشكيل مجموعة عمل ثالثية )روسية تركية إيرانية( ملراقبة وقف األعمال : أبرز ما جاء في هذه الجولة

القتالية، وتشكيل آلية لتبادل املعتقلين بين قوات النظام واملعارضة املسلحة. وأكدت املعارضة أنها 

لن تبحث أي مواضيع سياسية ما لم يتم تثبيت إنجاز حقيقي على أرض الواقع يتمثل في تثبيت وقف 

ترافق وقد املعتقلين. ار وإيجاد صيغة عملية إليصال املساعدات اإلنسانية وبحث ملف إطالق الن

 . 2017هجوم عنيف على الغوطة الشرقية منذ مطلع شباط/فبراير مع  (2) مسار أستانة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

على معظم الحسينية بعد أن وافق الشيوخ  ت قوات األسدانب اآلخر، سيطر تل رأس الصيرة شمال البلدة، وعلى الج

  على قرية إفرة. قوات األسديناير، استولت  19في و . النظاماملحليين على اتفاق لوقف إطالق النار مع 

 . ثوارمن ال 2،600ومقاتلي املعارضة، حيث أفادت التقارير باستسالم األسد يناير، تم التوصل إلى اتفاق آخر بين  26وفي 

ر. يناي 26أخيرا من عين الفيجة باعتبارها "بادرة حسن نية" لتنفيذ اتفاق السالم الذي أبرم في ثوار يناير، تراجع ال 28في 

مح لبقية قوات املعارضة في الوادي باملغادرة ستس اإنه تعلى البلدة، وقال ت امليليشيات املوالية للنظاموبعد ذلك سيطر 

 السيطرة الكاملة على وادي بردى.  سداأل  أعلنوبعد ذلك بيوم  دلب.إلى محافظة إ
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 .2017مارس/آذار  14 :(3) أستانا 

، 2017مارس/آذار  14في  قاطعت املعارضة السورية الجولة الثالثة من املفاوضات التي انطلقت

أن روسيا  هذه الجولة أبرز ما فيكان وحلفائه بوقف إطالق النار.  سدبسبب عدم التزام األ وذلك 

وأكد البيان الختامي لهذه الجولة اتفاق الدول  للبالد.جديد وضع دستور حول قدمت اقتراحات 

تابعة ملف املساعدات، ولجان مل الضامنة على تشكيل لجان ملراقبة الهدنة والخروق، ولجان ملتابعة

 لف األسرى واملعتقلين.م

لكن خروقات الهدنة بقيت مستمرة بشكل كبير في الجنوب السوري وفي كل من إدلب والغوطة 

أبريل هجوم خان شيخون بالسالح الكيماوي من قبل النظام السوري /الشرقية. تبعها في شهر نيسان

 امرأة، 23طفال و 32مدنيا، بينهم  91 عن مقتلاإلنسان بحسب الشبكة السورية لحقوق  الذي أسفر

آخرين. كما تم تهجير قوات املعارضة والكثير من أهالي مضايا والزبداني فيما عرف  520وإصابة 

 مفاوضات أستانامن أي بعد شهر واحد ، 2017أبريل/نيسان  12إعالميا باتفاق املدن األربع، وذلك في 

 للسالم في سوريا. ( 3)

إلى  مما دفع املعارضة ،العسكرية على حي الوعر الحمص ي عصابات األسد حملتهااستكملت كما 

باتجاه مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي، على أن القسري التهجير  بشكل أولي على عمليةاملوافقة 

 إلى محافظة إدلب وريف حمص الشمالي.تخرج الدفعات األ 
 
تسليم الحي للشرطة هذا مع  خرى تباعا

 من تاريخ توقيع االتفاق في
 
. وقد 2017آذار/مارس  منتصف العسكرية الروسية خالل شهرين، اعتبارا

 .2017أيار مايو/ في أواخر الدفعة األخيرة من حي الوعر املحاصر خرجت
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 .2017مايو/أيار  4 :(4) أستانا

إذ اتفق الثالثي الضامن على  صعيد"،اتفاق مناطق خفض الت"أبرز ما نتج عن هذه املفاوضات هو 

 صعيد، وتشمل هذه املناطق:إنشاء أربع مناطق لخفض الت

 .اء من ريفي الالذقية وحلب الغربيكامل محافظة إدلب وأجز  .1

 .الغوطة الشرقية بريف دمشق .2

 .وريف حمص الشمالي .3

 )ريف درعا والقنيطرة(. جنوب سورية .4

ملدة ستة أشهر قابلة للتمديد، في حين  اتفاق خفض التصعيد أكدت روسيا أنه سيتم تطبيققد و 

 أعلن وفد املعارضة أنهم ليسوا جزءا من االتفاق.

 7في بدأت قوات النظام وحزب هللا اللبناني ، ستاناأبعد شهر واحد من جولة املفاوضات الرابعة في 

من  فعالتمكنت  ، وقدالهجوم على معاقل املعارضة في درعا البلد وطريق السد ومنطقة املخيميونيو 

في نفس الوقت كما تقدمت  ،االستيالء على معظم منطقة املجمع املدرس ي في ضاحية مخيم درعا

إال أنها انسحبت منها ، يةجنوب غرب املدينة بالقرب من الحدود األردن قاعدة الدفاع الجوي باتجاه 

 على إثر هجمات الثوار بعد أن استولت عليها لفترة وجيزة.

وقعت الفصهههائل املسهههلحة في الغوطة الشهههرقية مع الطرف الروسههه ي على يضههها، أ 2017وفي شههههر يوليو 

يوليو/ تموز. ويعههد  هههذا االتفههاق اسهههههههههههههت نههائيهها  22اتفههاق القههاهرة، الههذي تم انجههازه برعههايههة مصهههههههههههههريههة في 

وخارجا عن مسار أستانا، وقد تضمن هدنة خاصة بالغوطة الشرقية وفتحا للمساعدات اإلنسانية 

 بضمانة روسية.

كانت ميليشههيات األسههد قد توسههعت كثيرا على حسههاب تنظيم الدولة، وسههيطرت على  2017يوليو وفي 

 ت من حدود محافظة الرقة. بمسكنة وريف حلب الشرقي واقتر 
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 .2017يوليو/تموز  4 :(5)أستانا 

رسم من التوافق على  -وهي روسيا وتركيا وإيران-الضامنة الثالثة لم تتمكن الدول في هذه الجولة، 

حدود مناطق خفض التصعيد في سوريا، وبعد يومين من التفاوض تم تحديد اجتماعين الحقين في 

الثانية  :ملنطقتيناإيران، وذلك لالتفاق على تحديد خرائط في  2017األول والثاني من أغسطس/آب 

حملة عسكرية على كل من أحياء شنت عصابات األسد  ،مباشرة بعد هذه املفاوضات .والثالثة

على األحياء حمالت قصف مكثفة  وذلك تزامنا مع تنفيذ ،في العاصمة دمشق (القابون، برزة، تشرين)

 الشمال السوري. هناك نحو قبول التهجير القسري إلىاملعارضة دفع  ة، وهو ماالسكني  

على كل من محافظة قد أسقطت  عصابة األسدوبحسب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، فإن 

 في تموز/يوليو  244ما مجموعه ؛ وحمص ،حماةو ريف دمشق، و درعا، 
 
 ُمتفجرا

 
)أي في  2017برميال

 ((.5نفس الشهر الذي حدثت فيه مفاوضات أستانا )

، اسهههتطاعت مليشهههيات األسهههد أن تتقدم مجددا 2017(، في أغسهههطس 5حد من أسهههتانا )وبعد شههههر وا

طر على بلدة السههههههههههههخنة وريف حمص الشههههههههههههرقي، ولتقترب أك ر من على حسههههههههههههاب تنظيم الدولة لتسههههههههههههي

 مدينة دير الزور املحاصرة من قبل التنظيم.

 .2017سبتمبر/أيلول  14 :(6) أستانا

  صعيدمناطق خفض الت عن رسم حدودهذه الجولة  تتمخض
 
إدلب التي  منطقةاألربع، خصوصا

بين وفود الدول الضامنة  في هذه الجولة املفاوضاتدارت قد بقيت محل خالف في الجوالت السابقة. و 

األمم املتحدة من وفد من الواليات املتحدة، ووفد ألول مرة: )تركيا وروسيا وإيران(، كما شارك فيها 

وكذلك وفد أردني، ووفد قطري  .فان دي ميستورايبرئاسة املبعوث األممي الخاص إلى سوريا ست

 .ينبصفة مراقب

املفاوضههههههههات جرت بعد عدة شههههههههكاوى من املعارضههههههههة والناشههههههههطين بشههههههههأن عدم  هذه الجدير بالذكر أن 

مؤتمر مشهههههههههههاركة املعارضهههههههههههة في غير أن التزام النظام باتفاق خفض التصهههههههههههعيد في العديد من املناطق، 

على كههل من  الهمجيههةمن خروقههات النظههام، التي كههان أبرزههها حملههة القصهههههههههههههف ( لم توقف 6أسهههههههههههههتنهها )

أن يحقق نصهههرا  2017سهههتطاع االحتالل الروسههه ي وميليشهههياته في سهههبتمبر كما ادلب وحماة. إمحافظة 

طر بالكامل على ريف ، ويسهههههههههي، ويفك الحصهههههههههار عن مدينة دير الزوركبيرا على حسهههههههههاب تنظيم الدولة

 .الرقة الشرقي

أي في السنة األولى من عمر مفاوضات  ،2017 أيلول /سبتمبر 30و 2016أيلول /سبتمبر 30بين و 

مجزرة، وتسببت  90بلغت عدد املجازر التي ارتكبتها القوات الروسية وميلشيات األسد  أستانا،
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  448بينهم مدنيا،  1547الضربات الجوية لوحدها في مقتل 
 
. كما قامت باالعتداء سيدة 236و، طفال

ة شأةعلى من 54و مدرسة، 65بينها  منشأة حيوية، 309على   .سوق  12و، طبي 

 

 .2017وبر/تشرين األول أكت 30 :(7) أستانا 

الدول الضهههههههههامنة )روسهههههههههيا وتركيا وإيران( وعدد من الدول املراقبة. من املفاوضهههههههههات وفود  هذه حضهههههههههر

لهههب فيهههها الروس تركيههها بفرض اطههه كمههها وفهههد املعهههارضههههههههههههههههة مسهههههههههههههؤولين من فرنسهههههههههههههههها واألردن، فيهههها والتقى

ملف املعتقلين في سههههههههههجن  :تضههههههههههمنت مناقشههههههههههات الجولة السههههههههههابعة وقداالسههههههههههتقرار في محافظة إدلب. 

 حمص املركزي وإضرابهم ومحاوالت النظام تضليل وفد الصليب األحمر الذي أتى لزيارتهم. 

توافق بشهههههههههههأن تبادل األسهههههههههههرى الوصهههههههههههول إلى في قد فشهههههههههههلت  (7) اجتماعات أسهههههههههههتاناالجدير بالذكر أن 

اع إلى املناطق السههههههماح بدخول املسههههههاعدات اإلنسههههههانية دون انقط، كما عجزت عن ضههههههمان واملعتقلين

وعلى الرغم من اندراج الغوطة الشهههههههههههههرقية في اتفاقية القاهرة واتفاقية أسهههههههههههههتانا، إال أن  املحاصهههههههههههههرة.

، ومنعت إدخال 2017في منتصههههههههف نوفمبر/تشههههههههرين الثاني قد كثفت من قصههههههههفها  ميلشههههههههيات األسههههههههد

 ألطفال.األمر الذي تسبب في وقوع مزيد من الوفيات، خصوصا بين ا الطعام والدواء إليها،

(، تمكنت قوات االحتالل الروسهههههههههههه ي ومليشههههههههههههياتها الرديفة من 7وبعد شهههههههههههههر واحد من انعقاد أسههههههههههههتانا )

 عصههههههههههههههابات األسههههههههههههههد أن تسهههههههههههههيطر بشهههههههههههههكل كامل على مدينة البوكمال الحدودية وباقي أرياف دير الزور

 .  الجنوبية
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 4املناطق الشرقية.خريطة عمليات ميليشيات األسد خالل سعيها للسيطرة 

                                                            
استغلت ميليشيات األسد اتفاقيات خفض التصعيد لتنافس امليليشيات الكردية في السيطرة على مناطق نفوذ تنظيم  4

تمكن من  2017مهين والقريتين، وفي مارس بلدتي استطاع األسد أن يسيطر على  2015الدولة شرق سوريا. في سبتمبر 

توسع في بادية حمص والسويداء على  2017االستالء على تدمر بشكل كامل وطرد التنظيم منها بشكل نهائي، وفي يونيو 

حساب الثوار بعد وصوله إلى توافق مع األردن. ليتمكن أخيرا من فك الحصار عن قواته في دير الزور في الشهر التاسع من 

كمال في الشهر الثاني عشر، والقضاء بشكل كامل على تنظيم الدولة غرب الفرات إال ، ثم السيطرة على البو 2017سنة 

 بعض الخاليا النائمة.
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 .2017ديسمبر/كانون األول  21 (:8) أستانا

، 2018نهاية يناير/كانون الثاني  روسيافي عن تحديد موعد مؤتمر سوتش ي ت الجولة الثامنة تمخض 

 واسعا بعد عقده. كما تمخضت  هذا املؤتمر أثار قدو . حوار بين املعارضة والنظامجراء إل وذلك 
 
جدال

الجولة الثامنة على تشكيل مجموعتي عمل بخصوص ملف املعتقلين في سجون النظام وإزالة 

 على ورق.هاتين املجموعتين  األلغام، ولكن
 
 بقيت حبرا

(، حدثت 8، أي في نفس الشهر الذي انعقد فيه أستانا )2017كانون األول ديسمبر/مع نهاية شهر و 

تها شن  قسري بحق أهالي منطقة بيت جن، وذلك على إثر عملية عسكرية ضخمة تهجير عملية 

إرغام الثوار على انتهت با و يوم 118استمرت ألك ر من  ،الغوطة الغربيةبلدات  ميلشيات األسد على

 لتهجير. توقيع اتفاق ا

 
 5خريطة حملة االحتالل الروس ي وميليشيات األسد على الغوطة الغربية

بشن  مدعومة بالطيران الروس ي ميلشيات األسد ت أيضابدأ، 2017كانون األول ديسمبر/وفي أواخر 

% من املناطق  45 سيطرت علىف، وحماة الشماليعلى مناطق ريف إدلب الجنوبي  هجوم واسع

 .2018كانون الثاني يناير/ 21مطار أبو ظهور العسكري في املحررة شمال سوريا ووصلت إلى 

                                                            
بدأت استخبارات األسد باختراق الغوطة الغربية منذ أن أطبقت عليها ميليشياته الحصار، وبسبب القصف املتواصل  5

سكانية واملسلحة في قبول التسوية مع ميليشيات األسد، وقد وشح  املواد الغذائية والطبية بدأت العديد من التجمعات ال

. وبعد تأكده من 2017دخلت فعال كل من بلدتي ب"يت تيمة" و"كفر حور" رسميا في التسوية خالل الشهر األول من سنة 

لى تلول إصرار بقية الثوار على رفض التسوية شن األسد حملة شرسة على "مغر املير" و"بيت جن" فاستطاع السيطرة ع

، ثم أجبر من تبقى من الثوار في بيت 22/12، وأخضع مغر املير وبيت سابر بشكل كامل في 3/12بردعيا االستراتيجية في 

 .1/1/2018جن على الخروج إما إلى إدلب أو درعا، فتم له ذلك في 
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 6حملة االحتالل الروس ي وميليشيات األسد على ريف حماة الشماليخريطة 

                                                            
والخفيفة إلى مناطق هيئة تحرير  مقاتل من تنظيم الدولة رفقة أسلحتهم الثقيلة 300وصل قرابة   2017مع بداية أكتوبر  6

الشام في ريف حماة الشمالي، وقد انتقل هؤالء من منطقة عقيربات عبر مناطق النظام دون أن تتعرض لهم ميليشيات 

األسد، وهذا ما جعل الكثير من املحللين يعتقدون أن األسد وداعش قد تعاونا على ضرب الثوار بشكل مشترك ومنسق. في 

ليشيات محورا هجوميا من أثريا فسيطرت في نفس اليوم على جب أبيض، ومن خالل هذا املحور وصلت فتحت املي 24/10

. 2018يناير  14فتحت محورها الثاني لتصل من خالله إلى تل الضمان االستراتيجي في  11/  3إلى الرهجان. وفي  1/  9في 

. ثم التقى املحور الشرقي )تل ضمان( مع 2018يناير  7فتحت املحور الثالث لتصل من خالله إلى سنجار في  11/  13وفي 

 .2018يناير  22املحور الجنوبي )سنجار( لتحقيق الهدف االستراتيجي للحملة وهو السيطرة على مطار أبي ظهور في 
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وتزامنا مع هذه الحملة، ابتدأت القوات التركية بشن حملة "غصن الزيتون" ضد امليليشيات الكردية 

،  واستمرت ثالثة أشهر. وكانت تهدف 2018يناير  25االنفصالية، وقد انطلقت هذه العملية في 

وما حولها التي تضم غالبية كردية وتمثل عمقا ديمغرافيا للميليشيات  للسيطرة على بلدة عفرين

االنفصالية. الجدير بالذكر أن عملية غصن الزيتون تزامت أيضا مع حملة االحتالل على الغوطة 

 الشرقية.

 

بدعم من  األسدبدأت قوات (، 8من توقيع اتفاق أستانا )واحد ، أي بعد شهر 2018 فبراير/شباطفي 

على الغوطة الشرقية التي  ا الروس وامليلشيات املتحالفة معها بشن حملة عسكرية ضخمةحلفائه

ضرب باتفاقيات أستانا والقاهرة عرض  دخلت في عامها السادس من الحصار. وخالل هذه العملية،

تم قصف ، و بيضسلحة املحرمة دوليا كالنابالم الحارق والفوسفور األ األ استخدام الحائط، كما تم 

، مما تسبب بحسب الشبكة السورية لحقوق 2018أبريل/نيسان  7دوما بالقنابل الكيميائية في  بلدة

شخصا. وقد نتج عن هذه الحملة  565امرأة، وجرح  15أطفال و 10مدنيا منهم  39اإلنسان في مقتل 

 ألف تم ترحيلهم قسريا نحو الشمال السوري. 65ألف مدني، منهم  200تشريد ما ال يقل عن 
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 7يطة حملة االحتالل الروس ي وميليشيات األسد على الغوطة الشرقيةخر 

 
 أعداد كبيرة من أطفال الغوطة اختنقوا باملادة الكيميائية

وم االحتالل الروس ي دفع هج (،8أي بعد أربعة أشهر من انعقاد أستانا ) ،2018 نيسان/أبريل 19وفي 

الناصرية وجيرود والعطنة والرحيبة والجبل الشرقي )الثورة في القلمون  فصائل   وميليشياته الرديفة

 وتهجير آالف املدنيين، قض ى بتسليم السالح ،لى توقيع بنود اتفاق مع روسيا( إالشرقي وجبل البترا

  .باتجاه مناطق الشمال السوري

                                                            
 كانت الغوطة الشرقية إحدى مناطق خفض التصعيد في أستانا، كما أن الروس اتفقوا مع ثوار الغوطة على وقف اطالق 7

النار باتفاق آخر رديف بوساطة مصرية. ولكن بالرغم من كل ذلك، بدأ االحتالل وميليشياته بشن حمالت شرسة من 

، وفي مارس انطلق بحملة برية واسعة 2018القصف الجوي واملدفعي على البنية التحتية في الغوطة الشرقية منذ فبراير 

زملكا(، واستطاع إجبار الثوار أخيرا على -دوما، حرستا، عربينجيوب ) 3استطاع خاللها تقسيم الغوطة الشرقية إلى 

 الخروج إلى الشمال بعد تسليمهم األسلحة الثقيلة نهاية مارس ومطلع أبريل. 
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 8خريطة حملة قوات األسد وحزب هللا على القلمون الغربي والشرقي

مخيم  تهجير التفاق حول أعلنت عصابة األسد أنها توصلت ، 2018نيسان أبريل/ 29األحد  وفي يوم 

التضامن ومخيم حي القدم و  على حيامليلشيات ها تفي ظل عملية عسكرية نفذجاء ذلك و ، اليرموك

 مع الروس  عتاليرموك ومدينة الحجر األسود املجاورة. كما وق
 
فصائل بيت سحم ويلدا وببيال اتفاقا

 من جنوب دمشق نحو الشمال السوري. املعارضة قسريا، يقض ي بتهجير 2018في مايو/أيار 

 
ُ
على توقيع  2018وريف حماة الجنوبي نهاية أبريل/نيسان  يجبر الثوار في ريف حمص الشمالكما أ

ت  الروساتفاق مع 
مع عصابات  واملتوسطة، وتسوية أوضاعهمهم الثقيلة ، يقض ي بتسليم أسلح 

                                                            
، وكان الهدف منها تطهير 2014شارك الجيش اللبناني وحزب هللا وجيش األسد في هذه الحمالت، وقد انطلقت منذ سنة  8

ي من الثوار وتنظيم الدولة.  استطاعت الحملة تهجير آخر قوات الثوار من القلمون الغربي إلى إدلب القلمون الغربي والشرق

 تهجير ثوار القلمون الشرقي إلى الشمال السوري. 2018ودير الزور، كما استطاعت في الشهر الرابع من سنة 
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ألف مدني نحو الشمال  35من املنطقة، وهو ما تسبب في تشريد ما ال يقل عن  خروجال وأ، األسد

 السوري.

( قد شهدت انهيارا كبيرا في الجبهات الثورية، وخاللها 9( وأستانا )8والخالصة أن الفترة بين أستانا )

 سقطت كل من: 

 .مطار أبو ظهور العسكري إلى ملحررة شمال سوريا وصوال من املناطق ا%  45 .1

 الغوطة الغربية. .2

 القلمون الشرقي. .3

 الغوطة الشرقية. .4

 مخيم اليرموك. .5

 بيت سحم ويلدا وببيال. .6

 .ريف حمص الشمال وريف حماة الجنوبي .7
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 .2018مايو/أيار  14 (:9) أستانا

حضره فقط مندوبو الدول الضامنة،  اجتماع تقني كان عبارة عنو ،2018 سنةهو األول  (9) أستانا

أكدت فيه روسيا وتركيا وإيران استعدادها  .وفد املعارضة السورية والنظامكلٌّ من يحضره  ملو 

، ودعم تنفيذ توصيات مؤتمر 22549ملواصلة الجهود املشتركة لتنفيذ قرار مجلس األمن الدولي 

على  سكو، خالل جوالت التفاوض، فرض دستور الحوار الوطني السوري في سوتش ي. وحاولت مو 

كتبه خبراء روس، ولكن املعارضة رفضت مسعى موسكو التي نجحت في فرض رؤيتها  السوريين

املعتقلين، بل  أي تقدم على صعيد في هذه الجولة كما لم يجر   للدستور بعد ذلك في مؤتمر سوتش ي.

تحت في سجونه املعتقلين الذين قضوا  آالفخالل هذه الفترة في إعالن أسماء إن النظام شرع 

 .التعذيب

معاقل الثورة في الجنوب السوري )درعا كما هو الحال في الغوطة وريف حمص، فقد كانت أكبر و 

على موعد مع حملة عسكرية ضخمة أواخر  ،أيضا واملشمولة باتفاق خفض التصعيد والقنيطرة(

 أن مناطق الثوار في جنو  . ورغم2018حزيران/ يونيو 
 
 هدنة أخرى بموجبلب سوريا كانت خاضعة

بحدود حساسية املنطقة واتصالها ورغم ، 2017تموز عام /يوليواتفاق بين روسيا وأمريكا واألردن في 

، ي وجود إيراني قرب حدودهاأل اإلسرائيلية الرافضة املواقف من األردن والجوالن املحتل، و كل 

.. على الرغم من ذلك .جبهة الجنوبيةأي عمل عسكري في ال ضدشديدة اللهجة مريكية تحذيرات األ الو 

على قبول  ة في الجبهة الجنوبيةأجبرت جزءا من املعارضو يونيو،  23كله، انطلقت حملة االحتالل في 

 اتفاق التسوية مع ميلشيات األسد، وتهجير الجزء اآلخر قسريا إلى شمال سوريا.

                                                            
واملتعلق بوقف  2015كانون األول / ديسمبر  18وذلك بتاريخ  ،باإلجماع 2254تم تبني قرار مجلس األمن الدولي رقم  9

 عن شن أي هجمات  إطالق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.
 
يطالب القرار جميع األطراف التوقف فورا

ويطلب من األمم  ،ضد أهداف مدنية، ويحث جميع الدول األعضاء إلى دعم الجهود املبذولة لتحقيق وقف إطالق النار

 .2016ة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية في أوائل يناير املتحد

سوف تستمر حيث تعتبر "إرهابية"، بما في ذلك تنظيم الدولة اإلسالمية وجبهة النصرة.  التي جموعاتاملتم است ناء وفيه 

ستجرى انتخابات ، و الق النارسيتم إنشاء آلية ملراقبة وقف إط كما األعمال الهجومية والدفاعية ضد هذه املجموعات.

. وسيتم التحول السياس ي بقيادة سورية. 18حرة ونزيهة تحت إشراف األمم املتحدة في غضون 
 
 شهرا
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 10الجنوب السوريخريطة حملة االحتالل وقوات األسد على 

                                                            
كانت منطقة جنوب سوريا تندرج ضمن مناطق خفض التصعيد التي أقرت في أستانا، كما أنها خضعت التفاق است نائي  10

بعد سيطرته على الغوطة  يونيو، 18في ر بين ميليشيات األسد واملعارضة. لكن بين أمريكا وروسيا يقتض ي وقف إطالق النا

الشرقية، اتجه االحتالل نحو الجنوب السوري، فبدأ أوال باختراق منطقة اللجاة، واستطاع أن يسيطر على جدل 

 يونيو. ثم بعد ثالثة أيام قام باحتالل بصر الحرير وحاصر املناطق الشمالية في اللجاة.  23والشياحة في 

مشبوهة مع الروس تمكنت امليليشيات من الوصول إلى الحدود الشرقية ملدينة وبعد دخول العديد من الثوار في تسوية 

يوليو. ولم يلبث الثوار هناك كثيرا حتى أعلنوا قبولهم بالتهجير نحو إدلب. اتجهت قوات األسد بعدها نحو املنطقة  5درعا في 

يوليو. ثم  20الخروج نحو إدلب في  الغربية فسيطرت على أجزاء واسعت منها واضطر من بقي من الثوار أن يوافق على

انطلقت املرحلة األخيرة مع بداية اجتياح مناطق تنظيم الدولة املحاذية للجوالن املحتل. وقد تمت السيطرة عليها بشكل 

 .2018يوليو  30كامل في 
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 .2018يوليو/تموز  30(: 10) أستانا

. وقد برض ى روس ي وغياب كامل للواليات املتحدة الروسية "سوتش ي"في مدينة  هذه الجولة أقيمت

على إنهاء الحرب في سوريا وإعادة النازحين والالجئين ورفض األجندات  أكدت الدول الضامنة

  .االنفصالية

انعقد بعد أربعة أيام فقط من انتهاء الحملة العسكرية على درعا والقنيطرة ( قد 10يذكر أن أستانا )

. كما شهدت بداية شهر 2018تموز /يوليو26وتهجير قسم كبير من املعارضة منهما بتاريخ 

بصورة شبه  جوي على القطاع الجنوبي من ريف إدلبمن العام نفسه حملة قصف  آب/غسطسأ

 يد  مدنيا على 1726مقتل  2019حتى  2018منذ سوتش ي  حيث وثقت الشبكة السورية .يومية

 على يد القوات الروسية فقط. 447االحتالل وميليشياته، منهم 

 .2018نوفمبر/تشرين الثاني  29: (11)أستانا  

تشكيل لجنة دستورية سورية  بشأنروسيا وإيران وتركيا في تحقيق أي تقدم ملموس  أخفقت كل من

"من املؤسف للشعب السوري، أنها  :وقال دي ميستورا في هذا الصدد .(11)خالل اجتماع أستانا 

كانت فرصة مهدورة لإلسراع في تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية يشكلها سوريون ويقودها 

 سوريون وترعاها األمم املتحدة".

  142إن األطراف توافقت على إدراج : "الروسية من جهة أخرى قالت وكالة إنترفاكس
 
 في قائمة اسما

معتقل من النظام واملعارضة،  100، وعلى إطالق سراح 150اللجنة الدستورية السورية من أصل 

" فيما واصلت ميلشيات األسد وتثبيت اتفاق "سوتش ي" في إدلب، وتحويله إلى وقف إلطالق النار.

وطائرات لطائرات الروسية وحلفاؤها عمليات التحشيد العسكري جنوب إدلب، كما واصلت أيضا ا

هو ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي. و  في ، وخاصةبشكل مكثف النظام قصفها للمنطقة

 ماضاعف أعداد النازحين وتسبب في تدمير الكثير من البنى التحتية.

عن  أبعد شبح الحربقد  2018في يوليو  لكن اجتماع الرئيسان الروس ي والتركي في سوتش ي الروسية

 20و 15بعد اتفاق مفاده إقامة منطقة منزوعة السالح في إدلب، بعرض يتراوح بين وذلك ، إدلب

 15في بحيث يتم إنجازها ، ميلشيات األسد فصل قوات املعارضة املسلحة عنلكيلومتر، 

عبر تسيير هذه املنطقة  على ضمان احترامالضامنة عمل البلدان تسكما ول املقبل، األ أكتوبر/تشرين 

 دوريات مشتركة.
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، 2018أيلول /سبتمبر 30و  2017أيلول /سبتمبر 30وبحسب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، بين 

مجزرة بين  59تسببت القوات الروسية لوحدها به أي خالل السنة الثانية من عمر مسار أستانا، 

 193 . كما اعتدت طائراتها علىسيدة 211و، طفال 354بينهم مدنيا،  958 السكان املدنيين، فقتلت 

 أسواق. 8ومنشأ طبية،  35و مدرسة، 37بينها منشأة مدنية حيوية، 

 

 .2019ذار مارس/آ 25: (12)أستانا 

خفض التصعيد في إدلب وتشكيل  رأسها موضوعملفات أساسية وعلى  عدة (12)مؤتمر أستانا ناقش 

 بندا، باست ناء 14ولم يأت االجتماع بأي جديد عبر بيانه الختامي الذي تضمن  اللجنة الدستورية.

إدانة قرار الرئيس األميركي دونالد عضوا، و  144جنة الدستورية الذين يبلغ عددهم لن أعضاء اليتعي

وفد النظام  استمرت محاوالتكما  ترامب باالعتراف بسيادة إسرائيل على الجوالن السوري املحتل.

مع  ،على هيئة تحرير الشامتأكيد ضرورة الحل العسكري في منطقة إدلب بحجة القضاء لالسوري 

استمرار القصف على إدلب وما جواز تلميحات من قبل املبعوث الروس ي ألكسندر الفرنتييف حول 

 بحجة استهداف التنظيمات اإلرهابية.حولها 

 هي األضخم حملة عسكريةاالحتالل الروس ي وميليشيات األسد  نفذ 2019 أيار/مايوبداية شهر وفي 

، واستطاعت من خاللها وريف الالذقية الشرقي الغربية( يةاحية الشمالن)من العلى ريف حماة 

مايو/أيار  19بعض املناطق أهمها مدينة كفرنبودة، كما قامت بقصف بلدة كبينة في  السيطرة على

( أي منذ 12أنه منذ أستانا )بالقنابل الكيميائية. وبحسب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 

 طفال.  286مدنيا، منهم  1151قامت قوات االحتالل بقتل  2019وحتى  2018نيسان /أبريل
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 .2019أغسطس/آب  1 :(13)أستانا 

منطق الثوار  التي شنها االحتالل وميلشياته على األخيرة عسكريةالحملة المع  (13)الجولة ت مناتز 

تضمن البيان الختامي املشترك  مدني. 600حقوقيون مقتل أك ر من الوثق خاللها  التيشمال سوريا، و 

على سيادة ووحدة أراض ي سوريا، واحترام  "روسيا، تركيا، إيران"لهذه الجولة تأكيد الدول الضامنة 

 رالحل العسكري لألزمة، وإكمال مساالقرارات الدولية ورفض احتالل الجوالن السوري، واستبعاد 

ة تطبيق وقف إطالق النار في إدلب، فضال على ضرور  األطراف اتفقت، كما تشكيل اللجنة الدستورية

 التنظيمات اإلرهابية.عن تأكيدها على ضرورة محاربة 

 
 11 2019أواسط خريطة حملة االحتالل وقوات األسد 

ورغم التوافق على استبعاد الحل العسكري لألزمة السورية إال أن االحتالل الروس ي استكمل الهجوم 

وتمكن من السيطرة على مدينة خان شيخون وعدد من القرى العسكري على ريفي إدلب وحماة، 

% من مبانيها بشكل كامل أو جزئي، وسط استمرار حملة القصف  75بعد تدمير  بها والبلدات املحيطة

 630الجوي واملدفعي الذي طال أغلب مدن وبلدات الشمال املحرر، مما تسبب في تهجير أك ر من 

                                                            
حماة الشمالي. ، وكانت على محورين: ريف الالذقية الشرقي وريف 2019انطلقت الحملة مطلع الشهر الخامس من سنة  11

هجوما في "كبانة"، غير أنها استطاعت   30فشلت مليشيات النظام في التقدم على املحور األول بعد صد الثوار  ألك ر من 

،  وهو ما اضطر الثوار في اللطامنة 20/8وصوال إلى بلدة خان شيخون في  8 /14والسكيك  7/5السيطرة على كفرنبودة في 

د االحتالل من خالل تحرير تل  ملح وجبين غير أنهم لم يفلحوا في وكفرزيتا ومورك إلى االنس حاب. حاول الثوار  وقف تمد 

 ذلك، إذ سريعا ما استطاع العدو استرجاعهما.
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ة دور القوات البرية الروسية خالل العمليات الهجومية ألف شخص. وقد ظهر جليا هذه املر  

 واملدفعية. 

 30و  2018أيلول /سبتمبر 30بين  القوات الروسية لوحدهاوبحسب الشبكة السورية، فإن 

 14ال يقل عن  قد تسببت فيما -أي خالل السنة الثالثة من عمر مسار أستانا- 2019أيلول /سبتمبر

  447 ، وقتلتجزرةم
 
حادثة  129يقل عن  .  كما كانت وراء ما السيدة 51و طفال 79بينهم ، مدنيا

على  1و لى مدراس،ع 25و .على منشآت طبيةحالة اعتداء  24منها  ،اعتداء على مراكز حيوية مدنية

من الكوادر  2شخصا من الطوادر الطبية والدفاع املدني، و 15وخالل هذه االعتداءات قتل  ق.اسو أ

 اإلعالمية.
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 الخاتمة

 13، عقدت روسيا وإيران وتركيا 2019 وحتى أكتوبر/تشرين األول  2017منذ يناير/كانون الثاني 

مؤتمرا ضمن مسار إستانا، هذا غير اللقاءات الفردية التي كانت تجري بين رؤساء هذه الدول الثالث 

طق الثوار التي شملها الضامنة. وخالل هذه األعوام تمكن االحتالل الروس ي من السيطرة على منا

خفض التصعيد في الغوطة وريف حمص وجنوب وشمال سوريا، هذا غير سيطرته على منطق تنظيم 

 الدولة في أرياف حمص وحماة ودير الزور والرقة.

 مقارنة الخريطة السورية قبل إستانا وبعدها.

دعموا هذا املسار وفي ضوء هذه النتائج التي تحققت طيلة مسار أستانا، يتضح أن الروس قد 

لتحقيق العديد من األهداف العسكرية والسياسة واالقتصادية، لعل من أبرز األهداف العسكرية: 

"تقليص جبهة العمليات التي كانت تشمل كل سوريا، وتجميد الجبهات الحربية الكثيرة املبع رة، للتركيز 

األهداف السياسية التي أبرز ل من لععلى الجبهة األهم بحسب األولويات التي تقتضيها املرحلة". و 

"التملص من الضغوط والرقابة الدولية التي كانت تتعرض لها روسيا في مسار جنيف، أرادوا تحقيقها: 

عية على الجهود العسكرية وتحييد الالعب التركي عن الرؤية الغربية للحل في سوريا، وإفضاء الشر 

األعزل". أما األهداف االقتصادية فقد تحققت على الشعب السوري روسيا التي مارستها الوحشية 

ومناجم الفسفات في تدمر،  ،وحقل شاعر النفطي ،ميناء طرطوس :فعال بعد حصول روسيا على

في سوريا وإشرافها على معظم معابر  ةومطار دمشق الدولي، إضافة إلى سيطرتها على تجارة األسمد

 االستيراد والتصدير الحدودية. 
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نها من وأد مشروع أما بالنسبة لتر 
 
كيا فقد استطاعت من خالل أستانا الحصول على حليف دولي يمك

الدولة الكردية على حدودها ولو جزئيا، وقد تمكنت فعال من السيطرة على مدينة الباب وما حولها 

 2019، وتل أبيض وما حولها سنة 2018، وعفرين وماحولها سنة 2017سنة 
 
فها ، والغالب أنه لوال تأل

س باتخاذ مسار أستانا ملا استطاعت أن تحصل على الشرعية الالزمة لدخول هذه املناطق التي للرو 

تعد سورية. وال يفوتنا أن نذكر أن إيران استطاعت خالل هذه املرحلة تثبيت نفوذها في حلب بشكل 

قتراب كامل، والسيطرة على خط البوكمال/امليادين ليكون منفذها الحدودي مع العراق، إضافة إلى ا

 حزب هللا من الجوالن املحتل بعد سقوط الجبهة الثورية الجنوبية.

فقد كانت أصال الجهاة السياسية املفاوضة مضطربة أما بالنسبة لحصة السوريين من أستانا، و 

مة، حيث لم يكن الوفد املفاوض يمثل في الحقيقة الثوار أصحاب الثقل امليداني والعسكري  ومقس 

الوفد نفسه كانت رؤيته للحل مشتة وجهوده متفرقة، وقد مر معنا كيف التزم ثوار في سوريا، كما أن 

 بأستانا، ثم اتجهوا نحو القاهرة في مسار بعيد عنه معتقدين أن الوساطة املصرية 
 
الغوطة بداية

ستمنعهم من بطش الروس، كما أن ثوار الجنوب السوري كانوا قد دخلوا مسبقا في اتفاقيات 

روس من خالل الواليات املتحدة واألردن. وقد ساهم كل هذا في إضعاف املوقف مستقلة مع ال

 السياس ي للثورة بشكل عام واستفراد الروس بالجبهات الثورية واحدة تلو األخرى.
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كانت عمليات االعتقال والتعذيب التي  أستانا مساروأما عن الوضع اإلنساني، فلم يوقف هذا   

حصيلة ضحايا االعتقال التعسفي واالختفاء القسري تنفذها ميليشيات األسد، حيث بلغت والزالت 

سيدة. وبعكس  7852طفال،  3507( حالة، من بينهم 123.417:  )2019اإلجمالية في أغسطس/آب 

جه الروس حول تحقيق السالم واألمن وإعادة الالجئين، فإن التدخل الروس ي قد تسبب في  ما يرو 

  مليون مدني من مناطق الغوطة الشرقية والغربية وجنوب سوريا وشمال غرب سوريا. 3,3تهجير 

طفال،  1928مدنيا، منهم  6686، قتلت القوات الروسية 2019أيلول  30ومنذ تدخلها في سوريا حتى 

مجزرة. كما تعمدت طائراتها االعتداء على ما ال يقل عن  335سيدة. وتم تسجيل ما ال يقل عن  908و

سوقا. وقد تسببت هذه  56مدرسة،  201منشأة طبية، و 190منشأة مدنية حيوية، منها  1083

إعالميا. وقد  21شخصا من عناصر الدفاع املدني والعناصر الطبية، و 107االعتداءات في مقتل 

ل أيضا خالل هذه األعوام تنفيذ   125هجوما عنقوديا من قبل الروس، وما ال يقل عن  236ُسج 

نموذجا من  231، حيث أعلنت روسيا أنها خالل هذه الهجمات قد قامت بتجريب هجوما حارقا

 األسلحة املحدثة لتسويقها بعد ذلك في األسواق، من بينها دبابات وطائرات وصواريخ ودرونز.

 
 يف: 2019لها العسكري حتى أيلول بت روسيا منذ تدّختسّب

 منشأة 1083تدمير  مجزرة 335 مدني 6686مقتل 
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والحقيقة أن الخاسر األكبر في أستانا هو الثورة السورية، حيث دفع الشعب السوري ثمن هذا 

نتج عن مباحثات أستانا الذي كان اتفاق خفض التصعيد االتفاق من أرضه وأبنائه وبنيته التحتية. 

صعيد: قد في جولتها الرابعة وشمال محافظة  ،هال)محافظة إدلب وما حو  أقر أربع مناطق لخفض الت 

د، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة( ،والغوطة الشرقية بريف دمشق ،حمص  ،خرائطها وحد 

غير أن شيئا  ،وعودة النازحين ،وإدخال املساعدات الغذائية ،ونص  على إيقاف العمليات العسكرية

ض ي أربعة أي بعد ُم - 2017يار االتفاق منذ أيلول/ هبوادر ان قد ظهرت لنا بوضوحو  من ذلك لم يحدث.

حملة عسكرية واسعة على حدود الحتالل ا عندما شنت قوات -التنفيذ زأشهر فقط على دخوله حي

 . منها%  45 بسيطرتها على منطقة خفض التصعيد الرابعة )منطقة إدلب( وانتهت

  ،حتى نيسان من العام ذاته 2018بين شباط/ و 
 
ك  والشيعيةحتالل الروس ي وميليشياته السورية اال  زر 

ولم ، األسلحة والذخائر شديدة التدمير مختلف أنواع وافي الغوطة الشرقية واستخدم مهعمليات

ظل   يتلو األخرى ف تتوقف العمليات العسكرية إال بعد استسالم مدن وبلدات الغوطة الشرقية واحدة

بت في تشريد ما ال يقل عن   . ألف نسمة 200مفاوضات تسب 

صعيد الثانية )ريف حمص إلى منطقة خفض الت االحتاللانتقلت قوات ، 2018ة نيسان/ ثم مع نهاي

 قبل أن تخضع املنطقة التفاق ، حماة الجنوبي( الشمالي وريف
 
ولم تستمر عمليات القصف طويال

اه جألف مدني من أهالي املنقطة بات 35ما ال يقل عن  ر  على إثرهُهج   ،مماثل التفاق الغوطة الشرقية

  ري.الشمال السو 

منتصف العام ذاته بدأت قوات النظام السوري مدعومة بسالح الجو الروس ي بتنفيذ غارات  وفي

وبدأت حملة عسكرية عنيفة ، منطقة الجنوب السوري ياقتحام وسيطرة ف جوية ُمكثفة وعمليات

 .بتسويات ُمذلة إرضاخ السكان للقبول أخيرا تم و  ،قتل فيها املئات وتشرد فيها مئات اآلالف

آخر مناطق خفض التصعيد وتضم )محافظة إدلب وأجزاء من  بقيتما منطقة إدلب التي أ

، عادت 2018، بالرغم من أنها تعرضت لحملة شرسة في أيلول محافظات حلب وحماة والالذقية(

. وبالرغم من وجود 2019قوات االحتالل لتقوم بحملة أخرى على ريف حماة الشمالي انطلقت في ماي 

ين على حدود الجبهة في قريتي شير مغار ومورك، دمرت قوات االحتالل مدينة خان نقطتين تركيت

 آالف القتلى ومهجرة ألك ر من 
 
ألف مواطن. ولم تغن  630شيخون وجميع القرى املحيطة بها مخلفة

نقطة املراقبة التركية التي تمركزت في مورك عن نفسها وعن الثوار شيئا، إذ تعرضت للقصف عدة 

 
ُ
 طبق عليها الحصار بعد سقوط خان شيخون. مرات وأ
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(، الزالت محافظ إدلب تتعرض حتى اليوم إلى حمالت قصف وحشية 14وحتى موعد انعقاد أستانا )

على املخيمات واملدن، تسبب آخرها في مجزرة مخيم "قاح"، والزالت ميليشيات األسد تحاول التقدم 

 ( وريف إدلب الجنوبي. بشكل دوري على جبهة ريف الالذقية الشرقي )كبانة

أما بالنسبة ألولئك الذين اختاروا التسوية والبقاء في مناطق ميليشيات األسد فقد سجلت الشبكة 

السورية لحقوق اإلنسان العديد من حاالت االعتقال والخطف والقتل والتعذيب التي قامت بها 

ان مفوضية األمم املتحدة ذكر بيقد و العناصر األمنية التابعة لألسد في حق عناصر التسوية. 

صته للحديث عن املنطقة الجنوبية أ الذي السامية لحقوق اإلنسان تلقت األمم املتحدة قد  نهاخص 

فيد باعتقال  اتقارير  2019آذار/  /31و 2018/تموز/  26 بين
ُ
 املنطقة الجنوبية يف اشخص 380ت

 على األقل لالختفاء القسري. اشخص 230في حين تعرض  ،منهم 150تم اإلفراج عن  لوحدها، 
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